
 
 

 

1. Evde, okulda ve çevremizde kesik, yaralanma, 

boğulma, zehirlenme, yanma gibi kazalar meydana 

gelebilir. Evde oluşan kazalarla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğru değildir? 

A) Kazalardan korunmak için evde ve okulda 

yapmamalıyız. 

B) Kazalar, kişilerin dikkatsiz davranışları sonucu 

C) Günlük hayatta meydana gelebilecek kazaları 

önlemek için önceden tedbir almalıyız. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi evde karşılaşabileceğimiz 

kazalardan birisi değildir? 

A) Merdivenden düşmek 

B) Trafik kazası 

C) Elektrik çarpması 

 

3. Okulda merdivenleri koşarak inip çıkmak, 

teneffüslerde koşmak aşağıdakilerden hangisine neden 

olur? 

A) İyi vakit geçirmemize. 

B) Arkadaşlarımızla oynamamıza. 

C) Düşüp yaralanmamıza. 

 

4. Okulda aşağıdakilerden hangisin yapmak doğru 

değildir? 

A) Teneffüslerde, bahçe ve koridorlarda koş

B) Kendimize, arkadaşımıza zarar vermeyecek oyunlar 

oynamalıyız. 

C) Koridorlarda koşarak oynamak. 

5. Makas, bıçak, iğne gibi kesici ve delici araç 

gereçleri kullanmak bir yerimizi kesmemize neden 

olabilir. Aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru 

olmaz? 

A) Kesici ve delici araç gereçleri yanımızda bir

büyüğümüz varken kullanmalıyız.  

B) Yanımızda her zaman delici ve kesici araçlar 

bulundurmalıyız. 

C) Delici ve kesici araç gereçler ortada 

bırakılmamalıdır. 

 

6. Kibrit ve çakmak gibi yanıcı araç gereçler

oynamak hangisine neden olabilir? 

A) Yangın çıkabilir. 

B) Yaralanabiliriz. 

C) Başkalarına çarpabiliriz. 
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Evde, okulda ve çevremizde kesik, yaralanma, 

gibi kazalar meydana 

Evde oluşan kazalarla ilgili aşağıdakilerden 

Kazalardan korunmak için evde ve okulda hiçbir iş 

n dikkatsiz davranışları sonucu olur.  

Günlük hayatta meydana gelebilecek kazaları 

Aşağıdakilerden hangisi evde karşılaşabileceğimiz 

Okulda merdivenleri koşarak inip çıkmak, 

ngisine neden 

4. Okulda aşağıdakilerden hangisin yapmak doğru 

erde, bahçe ve koridorlarda koşmamalıyız.  

Kendimize, arkadaşımıza zarar vermeyecek oyunlar 

Makas, bıçak, iğne gibi kesici ve delici araç 

gereçleri kullanmak bir yerimizi kesmemize neden 

k doğru 

Kesici ve delici araç gereçleri yanımızda bir 

Yanımızda her zaman delici ve kesici araçlar 

ak gibi yanıcı araç gereçlerle 

7. Vantilatör, mikser gibi dönerek 

çalışan aletlerin hareketine engel olacak

neden bulunmamalıyız? 

A) Yaralanabiliriz. 

B) Düşebiliriz. 

C) Çarpışabiliriz. 

 

8. Prizlere dokunmak, deliklerine sivri

hangi kazaya neden olabilir?

A) Düşüp yaralanma 

B) Elektrik çarpması 

C) Başkasına zarar verme

9. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) elektrik çarpmasına karşı 

takılmalıdır. 

B) Denizde, havuzda yalnız yüzmek boğulmalara neden 

olabilir. 

C) Banyo yaparken ayağımız kayıp düş

banyo yapmamalıyız. 

 

10. Neden yanımızda bir

yapmalıyız? 

A) Boğulmamak için 

B) Elektrik çarpmaması için

C) Düşüp yaralanmamak için

 

11. Yüksekteki bir eşyayı almak için sandalye, masa 

gibi yerlere çıkarsak hangi kaza ile karşılaşabiliriz?

A) Trafik kazası 

B) Düşme ve yaralanmak

C) Elektrik çarpması 

12. Aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru 

olmaz? 

A) Zehirlenmelere neden olan 

ayırabiliriz. 

B) İlaç ve temizlik maddelerine büyüklerimizden 

habersiz dokunmamalıyız.

C) Çevremizde meydana gelen kazalarda hemen bir 

büyüğümüze haber vermeliyiz.
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Vantilatör, mikser gibi dönerek 

çalışan aletlerin hareketine engel olacak davranışlarda 

, deliklerine sivri aletler sokmak 

hangi kazaya neden olabilir? 

Başkasına zarar verme 

Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

elektrik çarpmasına karşı prizlere emniyet kapağı 

a yalnız yüzmek boğulmalara neden 

Banyo yaparken ayağımız kayıp düşmeyelim diye 

yanımızda bir büyüğümüz varken banyo 

Elektrik çarpmaması için 

Düşüp yaralanmamak için 

Yüksekteki bir eşyayı almak için sandalye, masa 

hangi kaza ile karşılaşabiliriz? 

Düşme ve yaralanmak 

Aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru 

Zehirlenmelere neden olan maddeleri koklayarak 

temizlik maddelerine büyüklerimizden 

iz dokunmamalıyız. 

Çevremizde meydana gelen kazalarda hemen bir 

büyüğümüze haber vermeliyiz. 


